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PERBANDINGAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA PURA SAJAU DAN DESA

SAJAU HILIR KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN
BULUNGAN

Putu Wija Shaffputra1

Abstrak
Artikel ini menyoroti tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
pembangunan Desa di Desa Pura Sajau dan Desa Sajau Hilir serta untuk
mengetahui apakah ada perbedaan peran BPD antara kedua Desa tersebut. Tipe
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kulitatif, dengan
dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi,
yaitu pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan, dokumen dan hasil-
hasil penelitian serta melalui lembaga-lembaga terkait dengan masalah yang
diteliti dan mengadakan pengamatan langsung objek yang diteliti dengan
menggunakan teknik wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab
langsung dengan informan yang dianggap memiliki kualitas dan kemampuan
dalam menyikapi masalah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran BPD
dalam pembangunan desa masih kurang optimal, seperti kurangnya sosialisasi
tentang tugas BPD sebagai penampung dan penyalur  aspirasi masyarakat,
prioritas program pembangunan yang kurang tepat serta tidak tegasnya BPD
dalam menjalankan peranya sebagai pengawas program pembangunan desa.
Perbedaan budaya juga sangat mempengaruhi cara BPD dalam menjalankan
Perannya dalam pembangunan desa. Masyarakat di Desa Pura Sajau lebih
percaya kepada Ketua Adat dari pada BPD maupun aparatur desa di dalam
proses pembangunan yang ada di desa. Namun tidak demikian dengan Desa
Sajau Hilir, dimana Kepala Desa dan BPD lah yang menjadi tonggak utama
proses pembangunan.

Kata Kunci : BPD, peran, perbandingan, pembangunan desa, Pura Sajau,
Sajau Hilir, Bulungan.

Pendahuluan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah tentu masyarakat

menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan di segala bidang dan hal ini
adalah keinginan yang luhur dari masyarakat kita secara umum.

Kelancaran urusan pemerintahan desa ditentukan oleh aparat desa yang
mampu menggerakan masyarakat untuk menyelenggarakan administrasi
pemerintahan desa yang semakin luas dan efektif. Sasaran tersebut diarahkan
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kepada tercapainya tujuan desa, yaitu desa yang mampu membiayai kegiatan rutin
dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mendukung proses
demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan peraturan
desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan
kinerja pemerintah desa. BPD mempunyai peranan yang sangat menentukan
terhadap keberhasilan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa serta pembinanan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dituntut untuk mampu bekerja secara profosional dengan mengutamakan
kepentingan  masayarakat umum dan mampu membaca perkembangan yang ada
dalam masyarakat desanya. Dengan terbentuknya BPD diharapkan proses
Demokrasi di desa dapat terlaksana dengan baik dan memiliki komitmen tinggi
terhadap kepentingan lokal desanya dan benar-benar independen serta mampu
merealisasikannya, secara komprehensif dan masyarakatnya mampu bangkit dari
keterbelakangan.

Realitas peran BPD yang terjadi di dua desa tersebut, yaitu: BPD di Desa
Pura Sajau Kurang aktif dalam mengumpulkan aspirasi dari masyarakat serta
tidak menindaklanjuti isu-isu penyimpangan yang ada di desa dan kurangnya
pemahaman mengenai wewenang, hak dan kewajibannya sebagai BPD.
Sedangkan yang terjadi pada BPD di Desa Sajau Hilir yaitu kurang tegas dalam
menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa mengenai pembangunan
infrastruktur serta kurang tegasnya BPD dalam melaksanakan pembangunan desa
dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh BPD terhadap peraturan tentang
anggota BPD.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran BPD dalam

Pembangunan Desa di Desa Pura Sajau dan Desa Sajau Hilir. Apakah ada
perbedaan peran BPD antara Desa Pura Sajau dan Desa Sajau Hilir serta sebab-
sebab perbedaannya.

Kerangka Dasar Teori
Badan Permusyawaratan Desa

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa Menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa
yang disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan dari pemuka-pemuka
masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat, membuat peraturan
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Yang dimaksud dengan
pemuka-pemuka masyarakat adalah mereka yang dipilih dari kalangan adat,
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agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat
lainnya yang memenuhi persyaratan. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun
dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa  jabatan berikutnya.
Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai
Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa, diamanatkan bahwa Pengaturan Badan Permusyawaratan
Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dicantumkan secara rinci Tugas
Wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa

dan Peraturan Kepala Desa.
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.
f. Menyusun tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak yaitu :
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai Kewajiban :
a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala
peraturan perundang-undangan.

b. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan
Negara Republik Indonesia.

d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.

Pembangunan Desa
Sanusi, Bachrawi (2004 : 59) mengatakan bahwa : “Pembangunan Desa

adalah upaya nyata yang dilaksanakan di suatu desa dalam rangka pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik maupun non fisik untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.”

Darmawan, Djoko (2004 : 42) menguraikan pendapatnya tentang
pembangunan desa, pembangunan desa adalah pembangunan di desa yang
dilaksanakan dengan tujuan antara lain adalah menciptakan perekonomian
masyarakat desa yang lebih baik, menciptakan keamanan dan ketertiban
masyarakat desa serta manciptakan pemerataan pembangunan di wilayah desa
yang bersangkutan.
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Konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap
masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral.
Sehingga keterlibatannya (masyarakat) dalam proses pembangunan menjadi titik
penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau
hanya sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal.
Dengan demikian penekanan pada aspek “proses” memiliki arti penting. Proses
belajar mengandung makna bahwa setiap kekurangan dan kelemahan yang
muncul dalam proses pelaksanaan program pembangunan menjadi informasi yang
penting dan untuk itu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

Di Kabupaten Bulungan, pembangunan desa adalah bagian integral dari
pembangunan daerah Kabupaten Bulungan, memiliki tujuan untuk mewujudkan
masyarakat pedesaan yang maju, mandiri dan sejahtera. Pembangunan desa
dimaksudkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di wilayah pedesaan
melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di desa.

Peran BPD dalam Pembangunan Desa
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006

tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bulungan pasal 1 Ayat 10
menyebutkan, “Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa”.

Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa BPD merupakan
lembaga yang dibentuk di desa dan mempunyai kedudukan sejajar dengan
pemerintahan desa (kepala desa). Dengan kata lain BPD dan pemerintahan desa
merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat desa. Kemudian masih dalam Peraturan daerah kabupaten bulungan
tentang BPD, pada pasal 3 tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa. Selanjutnya pada pasal 4 bagian (b) menegaskan bahwa BPD
berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan kepala desa. Peran BPD bukan sebagai tangan panjang dari
pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus
perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Peran BPD dalam penelitian ini dikelompokan dalam 3 (tiga) peran secara
umum, yakni : penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, pembuat kebijakan,
dan pengawasan.

a. Peran BPD sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat
Pada Pasal 4 bagian (e) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7

Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bulungan yang
menegaskan bahwa salah satu wewenang BPD adalah, “Menggali, Menampung,
Menghimpun, Merumuskan dan Menyalurkan aspirasi masyarakat”. Untuk itu
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perlu peningkatan inisiatif, perkara dan peran aktif anggota Badan
Permusyawaratan Desa. Jika kondisi ini dapat terwujud, maka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan harapan dan
keinginan masyarakat. Peran BPD sebagai Penampung dan Penyalur aspirasi
masyarakat dalam hal ini meliputi bagaimana cara atau prosedur yang ditetapkan
untuk memperoleh aspirasi dari masyarakat desa secara langsung maupun tidak
langsung yang digunakan untuk program pembangunan.

b. Peran BPD sebagai Pembuat Kebijakan
“Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh

negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Ali, 2007:51). Kebijakan ini
tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi
tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau
kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan.

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa
“Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan Perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa”.
Berdasarkan ketentuan inilah, nampak jelas bahwa yang membuat peraturan desa
tidak lain adalah BPD bersama-sama dengan kepala desa. Hal ini juga ditegaskan
dalam Pasal 209 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan
peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi
masyarakat”. Dengan kata lain, BPD dalam  menyusun peraturan desa harus
melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam
evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.

Salah satu kebijakan yang pasti ada di setiap Desa yaitu mengenai rencana
pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa), yang dimaksud RPJM-Desa
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa adalah, “Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa). Adapun tujuan
dibuatnya RPJM-Desa yaitu untuk merumuskan arah, tujuan kebijakan dan
strategi pembangunan desa serta merumuskan rencana pembangunan desa yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

c. Peran BPD dalam Pengawasan
Dalam pasal 4 bagian (b) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7

Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bulungan yang
menegaskan bahwa salah satu wewenang BPD yakni, ”Melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa”.
Sehubungan dengan pendapat di atas, pengawasan yang dilakukan oleh BPD
mencakup segala aspek penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal ini sejalan
dengan pengertian pengawasan yang dikemukakan Siagian (2008 : 122) yaitu
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“Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin
agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebelumnya”. Dalam penelitian ini, pengawasan yang dilakukan
oleh BPD lebih kepada pengawasan represif dengan sistem kooperatif.
Pengawasan represif dengan sistem kooperatif merupakan pengawasan yang
dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Peran BPD dalam Pengawasan yang diteliti yaitu pengawasan mengenai
rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa), Keputusan Kepala
Desa dan Pembangunan yang dilaksanakan di Desa.

Metodologi Penelitian
Untuk mengetahui Perbandingan Peran Badan Permusyawaratan Desa

dalam Pembangunan di Desa Pura Sajau dan Desa Sajau Hilir Kecamatan
Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, maka jenis penelitian diklasifikasikan
pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode
yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari
variabel yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman (2007 : 20) menyatakan bahwa analisis
interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 1). Penumpulan Data (Data
Collection), 2). Reduksi Data (Data Reduction), 3). Penyajian Data (Data
Display), 4). Verifikasi Data (Data Verification).

Dalam penelitian dengan judul ”Perbandingan Peran Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Pura Sajau dan
Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan”,
Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi
fokus penelitian ini adalah :
a. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam hal Pembangunan di Desa Pura

Sajau dan Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten
Bulungan meliputi :
1. Penampung dan Penyalur aspirasi masyarakat.
2. Pembuat kebijakan.
3. Pengawasan.

b. Persamaan dan perbedaan peran BPD dan sebab-sebab perbedaannya di Desa
Pura Sajau dan Desa Sajau.

Hasil dan Pembahasan
Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat (BPD) sebagai
penampung dan penyalur aspirasi masyarakat merupakan suatu fungsi yang wajib
dijalankan, mengingat BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa.
BPD selaku wakil masyarakat di pemerintahan  desa merupakan wadah bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian  BPD menindaklanjuti
aspirasi tersebut dengan disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.
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a. Desa Pura Sajau
Ada dua cara atau prosedur yang ditetapkan oleh BPD di Desa Pura Sajau

guna memperoleh aspirasi masyarakat yaitu secara lisan dan tertulis. Cara atau
prosedur tersebut memang sudah dilaksanakan walaupun pada pelaksanaannya
tidak optimal. Misalnya pada proses menampung aspirasi masyarakat, dalam hal
ini BPD hanya menunggu masyarakat yang datang kepada mereka untuk
menyampaikan aspirasi. Sehingga ini menyebabkan adanya aspirasi-aspirasi
masyarakat yang tidak di akomodir oleh BPD.
b. Desa Sajau Hilir

Peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di Desa
Sajau Hilir sudah berjalan dengan baik. Seperti kebebasan masyarakat dalam
menyampaikan aspirasinya, boleh dimana saja dan kapan saja. Kemudian inisiatif
BPD untuk turun langsung ke masyarakat guna mencari aspirasi, ini memperkuat
peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Hanya saja
masyarakat di Desa Sajau Hilir yang tidak peduli terhadap inisiatif BPD tersebut.

Pembuat Kebijakan
BPD sebagai legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat

kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa
ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada
di desa yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-
undangan yang menegaskan bahwa “Peraturan Desa/peraturan yang setingkat
adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD atau nama lainnya
bersama dengan Kepala Desa.

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) adalah salah
satu peraturan desa yang ditetapkan BPD bersama Kepala Desa. Keterlibatan
BPD dalam proses penyusunan sampai penetapan RPJM-Desa, harus mampu
memahami kebutuhan masyarakat desa dan mampu mengartikulasikannya dalam
sebuah peraturan desa yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
a. Desa Pura Sajau

Peran BPD dalam pembuat kebijakan di Desa Pura Sajau sudah berjalan
dengan baik, ini terlihat dari aktifnya BPD di Desa Pura Sajau dalam proses
penyusunan dan penetapan RPJM-Desa antara lain pada peninjauan ulang dan
perbaikan mengenai program yang dicantumkan oleh pemerintah desa.
b. Desa Sajau Hilir

Peran BPD dalam pembuat kebijakan di Desa Sajau Hilir sudah berjalan
dengan baik, ini terlihat dari aktifnya BPD di Desa Sajau Hilir dalam proses
penyusunan dan penetapan RPJM-Desa. Antara lain adalah pengelompokan
masyarakat yang dilakukan oleh BPD pada saat mengumpulkan aspirasi yang
akan dicantumkan di dalam RPJM-Desa.
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Pengawasan
Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan diperlukan untuk menjaga

agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam pemerintahan daerah,
pelaksanaan pengawasan pembangunan ini akan lebih muda terlihat dalam
lingkup pemerintahan desa. Pengawasan terhadap pembangunan desa lebih muda
dilakukan karena ruang lingkup pembangunannya lebih kecil. Selain itu,
masyarakat bersentuhan langsung dengan program pembangunan desa ini,
sehingga masyarakat dapat mengawasai secara langsung pelaksanaan
pembangunan tersebut. Peran BPD dalam Pengawasan yang diteliti yaitu
pengawasan mengenai rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-
Desa), Keputusan Kepala Desa dan Pembangunan yang dilaksanakan di Desa,
baik itu BPD di Desa Pura Sajau maupun BPD di Desa Sajau Hilir.
a. Desa Pura Sajau

BPD di Desa Pura Sajau dalam pengawasan terhadap RPJM-Desa,
Keputusan-keputusan Kepala Desa serta pembangunan yang dilakasanakan di
Desa, masih kurang efektif dalam melakukan pengawasan terutama pengawasan
terhadap pembangunan desa yang sudah selesai dikerjakan yaitu mengenai
penggunaan serta perawatan bangunan-bangunan fisik dari hasil aspirasi
masyarakat di Desa Pura Sajau.
b. Desa Sajau Hilir

Peran BPD di Desa Sajau Hilir dalam pengawasan terhadap RPJM-Desa,
Keputusan-keputusan Kepala Desa serta pembangunan yang dilaksanakan di
Desa, masih kurang efektif karena BPD di Desa Sajau Hilir hanya mengawasi
proses pembangunan saja namun tidak pada proses perawatan hasil
pembangunan. Kemudian BPD tidak mengawasi secara rinci masalah RPJM-Desa
serta kurangnya pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Persamaan dan Perbedaan Peran BPD serta Sebab-sebab Perbedaannya di
Desa Pura Sajau dan Desa Sajau Hilir

Peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu saja tidak selalu
sama dalam artian pasti mempunyai perbedaan, antara Peran BPD di Desa Pura
Sajau dengan Peran BPD di Desa Sajau Hilir  yang di sebabkan oleh beberapa
faktor baik itu faktor budaya, sosial dan lain-lain.
Tabel 4.11 Persamaan dan Perbedaan BPD di Desa Pura Sajau dan Desa Sajau
Hilir dalam menjalankan Perannya.

NO
PERAN

BPD
PERSAMAAN PERBEDAAN

1. Penampung
dan
Penyalur
Aspirasi
Masyarakat

1. a) Mengadakan
rapat atau
pertemuan dengan
masayarakat

1. a) Dalam memperoleh
Aspirasi masyarakat, BPD
di Desa Pura Sajau
menggunakan 2 (dua) cara,
sedangkanBPD di Desa
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b) Proses
pengelolahan
aspirasi masyarakat.

Sajau Hilir hanya
menggunakan 1 (satu)
cara.
b) Waktu dan lokasi
masyarakat dapat
menyampaikan aspirasi.
c) Ketegasan dan
keseriusan BPD dalam
memperjuangkan aspirasi
masyarakat.

2. Pembuat
Kebijakan

2. Proses penyusunan
RPJM-Desa
Mengikuti peraturan
yang dikeluarkan
oleh Pemerintah
Kabupaten
Bulungan.

2. Dalam proses
pembuatan kebijakan
mengenai RPJM-Desa,
Penulis tidak menemukan
perbedaan antara BPD di
Desa Pura Sajau dan BPD
di Desa Sajau Hilir.

3. Pengawasan 3. BPD kurang
tegas serta tidak adil
dalam menjalankan
peran pengawasan.

3. a) Cara BPD di Desa Pura
Sajau dan Desa Sajau Hilir
dalam mengawasi RPJM-
Desa.
b) BPD di Desa Pura
Sajau melakukan
pengawasan penuh
terhadap kinerja Kepala
Desa dalam menjalankan
peraturan atau keputusan
yang dibuatnya.
Sedangkan BPD di Desa
Sajau Hilir juga
melakukan hal yang sama
terhadap Kepala Desa,
namun pengawasan
tersebut tidak terlalu di
peroritaskan.
c) Adanya pelanggaran
yang dilakukan oleh BPD
di Desa Sajau Hilir
terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 7 Tahun 2006
tentang Badan
Permusyawaratan Desa
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pasal 7 ayat 2 (b) yang
menyebutkan,“Pimpinan
dan Anggota BPD
dilarang sebagai pelaksana
proyek Desa”. Sedangkan
BPD di Desa Pura Sajau
tidak berani melanggar
peraturan tersebut.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan peran BPD di
Desa Pura Sajau dan Desa Sajau Hilir terdapat pada proses penampung dan
penyalur aspirasi masyarakat serta pada proses pengawasan. Namun pada proses
pembuatan kebijakan tidak ditemukan perbedaan, karena dalam pembuatan
kebijakan harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah. Sehingga pada proses pelaksanaannya tidak boleh melenceng dari
peraturan tersebut.

Perbedaan budaya adalah salah satu penyebab perbedaan peran BPD pada
kedua desa tersebut, yang mana di Desa Pura Sajau lebih dominan bersuku Dayak
dan di Desa Sajau Hilir bersuku Bugis sehingga mempengaruhi bidang pekerjaan
masyarakat pada masing-masing desa tersebut. Seperti masyarakat di Desa Pura
Sajau yang mayoritas berprofesi sebagai Petani dan di Desa Sajau Hilir mayoritas
berprofesi sebagai nelayan.Tidak terkecuali untuk para anggota BPD yang mana
mereka juga berprofesi sebagai Petani dan Nelayan seperti masyarakat yang ada
di desa mereka masing-masing.

Kemudian di Desa Pura Sajau juga masih memegang erat adat-istiadat, oleh
karena itu secara tidak langsung Ketua Adat masih sangat dihormati dan sangat
besar pengaruhnya terhadap pembangunan di Desa. Sedangkan di Desa Sajau
Hilir tidak ada istilah Ketua Adat. Hal ini menyebabkan peran anggota BPD
dikedua desa tersebut berbeda, seperti dalam proses penampung dan penyalur
aspirasi masyarakat serta proses pengawasan.

Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang didapat dari hasil penelitian penulis di lapangan,
penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
a. BPD di Desa Pura Sajau dan Desa Sajau Hilir mempunyai tiga peran yaitu

sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, pembuat kebijakan
dan pengawasan. Berkaitan peran BPD sebagai penampung dan penyalur
aspirasi masyarakat ditemukan sudah berjalan dengan baik seperti rapat
khusus yang diadakan guna menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan
oleh BPD di kedua desa tersebut begitu juga dengan proses penyaluran
aspirasi masyarakat telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam menampung aspirasi masyarakat BPD di Desa Pura Sajau
menggunakan cara lisan dan tertulis sedangkan BPD di Desa Sajau Hilir
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hanya menggunakan cara lisan walaupun berbeda namun tujuannya sama
yaitu untuk menampung aspirasi dari masyarakat. BPD di Desa Pura Sajau
lebih sering menunggu aspirasi sedangkan BPD di Desa Sajau Hilir lebih
aktif dalam mencari aspirasi dari masyarakat. BPD di Desa Pura Sajau
kurang tegas dalam memperjungankan aspirasi dari masyarakat berbeda
dengan BPD di Desa Sajau Hilir yang sangat serius dalam memperjuangkan
aspirasi dari masyarakat.

b. Sehubungan dengan peran BPD sebagai pembuatan kebijakan, khususnya
mengenai RPJM-Desa sudah berjalan dengan baik, BPD di Desa Pura Sajau
dan Desa Sajau Hilir telah menjalankan sesuai prosedur atau ketetapan yang
berlaku yaitu mengadakan musyawarah dengan Pemerintah Desa serta toko
atau pemuka masyarakat yang ada di desa masing-masing kemudian BPD
mengadakan rapat umum dengan Pemerintah Desa untuk kesepakatan
bersama lalu menetapkan RPJM-Desa menjadi peraturan desa.

c. Terkait dengan peran BPD dalam pengawasan di Desa Pura Sajau dan Desa
Sajau Hilir ditemukan tidak berjalan dengan baik, karena apabila pelaksana
suatu proyek pembangunan merupakan orang dari luar desa maka BPD akan
sangat tegas melakukan pengawasan, namun apabila pelaksana proyek
tersebut berasal dari dalam desa maka ketegasan tersebut tidak berlaku
karena faktor budaya dan faktor kekeluargaan. BPD di Desa Pura Sajau
mempelajari rancangan RPJM-Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan
Desa, kemudian mengevaluasi laporan pertanggungjawaban mengenai
penggunaan anggaran RPJM-Desa. Sedangkan BPD di Desa Sajau Hilir
mengawasai RPJM-Desa hanya dengan mempelajari rancangan RPJM-Desa
sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. BPD di Desa Pura Sajau
melakukan pengawasan penuh terhadap kinerja Kepala Desa dalam
menjalankan peraturan atau keputusan yang dibuatnya. Sedangkan BPD di
Desa Sajau Hilir juga melakukan hal yang sama terhadap Kepala Desa,
namun pengawasan tersebut tidak terlalu di prioritaskan.

d. Berkenan dengan masalah perbedaan, hanya peran BPD sebagai penampung
dan penyalur aspirasi serta  peran BPD sebagai pengawasan saja yang
berbeda. Perbedaan peran BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi
masyarakat, BPD di Desa Pura Sajau menggunakan cara lisan dan tertulis
dalam memperoleh aspirasi dari masyarakat sedangkan BPD di Desa Sajau
Hilir hanya menggunakan cara lisan kedua BPD beranggapan cara yang
mereka terapkan adalah cara yang terbaik. BPD di Desa Pura Sajau
memberikan batasan dimana masyarakat boleh menyampaikan aspirasi
dikarenakan kesibukan BPD di Desa Pura Sajau sedangkan BPD di Desa
Sajau Hilir tidak dengan kata lain bebas dimana saja. BPD di Desa Pura
Sajau kurang tegas dalam memperjungankan aspirasi dari masyarakat
dikarenakan segan terhadap Ketua Adat dan Kepala Desa (prinsif budaya
Dayak Kayan) sedangkan BPD di Desa Sajau Hilir tidak.
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Terkait peran BPD sebagai pengawasan, BPD di Desa Pura Sajau
mempelajari RPJM-Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa,
kemudian mengevaluasi laporan pertanggungjawaban mengenai anggaran
RPJM-Desa sedangkan BPD di Desa Sajau Hilir hanya mempelajari RPJM-
Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, kedua BPD tersebut sama-
sama beranggapan cara merekalah yang terbaik. BPD di Desa Pura Sajau
melakukan pengawasan penuh terhadap kinerja Kepala Desa sedangkan BPD
di Desa Sajau Hilir tidak memprioritaskan pengawasan terhadap Kepala
Desa dengan alasan BPD hanya mengutamakan pengawasan pembangunan
fisik. BPD di Desa Sajau Hilir sengaja memegang proyek pembangunan
yang ada di Desa, BPD di Desa Pura Sajau tidak, karena hal tersebut
melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No 7 tahun 2006 tentang
BPD pasal 7 ayat 2 (b).

Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran-saran sebagai

berikut:
a. Dalam menampung aspirasi dari masyarakat, seharusnya BPD di Desa Sajau

Hilir juga menggunakan cara tertulis guna memperbanyak cara masyarakat
dalam menyampaikan aspirasinya. mengingat kurang aktifnya BPD di Desa
Pura Sajau dalam mencari aspirasi dari masyarakat, oleh karena itu BPD
seharusnya bisa membuat jadwal yang lebih intens untuk mendatangi rumah-
rumah masyarakat atau memperbanyak pertemuan/rapat dengan masyarakat
guna memperoleh aspirasi. Oleh karena kurang tegasnya anggota BPD di
Desa Pura Sajau dalam menjalankan perannya sebagai penampung dan
penyalur aspirasi masyarakat sehingga menurunnya tingkat kepercayaan
masyarakat kepada anggota BPD oleh sebab itu utamakan kepentingan
masyarakat diatas kepentingan kelompok, individu dan keluarga taat pada
peraturan yang berlaku.

b. Oleh karena peran BPD dalam pembuatan kebijakan mengenai RPJM-Desa
sudah berjalan dengan baik dan telah berjalan sesuai prosedur atau ketetapan
yang berlaku, baik itu BPD di Desa Pura Sajau maupun BPD di Desa Sajau
Hilir, maka ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada pembuatan
kebijakan berikutnya.

c. Oleh karena BPD di Desa Pura Sajau dan BPD di Desa Sajau Hilir kurang
tegas dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di desa
dan tidak meratanya pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Sajau Hilir
terhadap proses perancangan RPJM-Desa, serta ketidakseriusan BPD di Desa
Sajau Hilir terhadap pengawasan kinerja kepada Kepala Desa, maka dalam
hal ini peneliti menyarankan agar BPD di kedua Desa tersebut jangan pilih
kasih dalam melakukan pengawasan, jika ada yang melanggar peraturan maka
tindaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu orang dari luar desa
maupun dari dalam desa dan untuk BPD di Desa Sajau Hilir agar mengawasi
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secara keseluruhan tahapan RPJM-Desa baik itu dari proses perancangan
RPJM-Desa sampai pada tahap laporan pertanggung jawaban serta lakukan
pengawasan secara penuh terhadap kinerja Kepala Desa karena hal tersebut
merupakan salah satu tugas utama BPD yang tertera didalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa.

d. Menggingat perbedaan peran yang terjadi antara BPD di Desa Pura Sajau dan
Desa Sajau Hilir sudah penulis sarankan pada point-point diatas namun ada
sedikit tambahan yaitu, dikarenakan budaya suku Dayak Kayan sangat
berpengaruh terhadap kinerja BPD di Desa Pura Sajau maka Pemerintah
Daerah seharusnya memberikan penjelasan secara khusus (mengadakan
pertemuan) dengan Kepala Adat atau petua-petua di Desa Pura Sajau, agar
Kepala Adat atau petua-petua desa selalu sejalan dengan fungsi dan tugas
BPD. Karena masih kurangnya pemahaman BPD di Desa Pura Sajau dan
Desa Sajau Hilir akan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulungan seharusnya mensosialisasikan tentang tugas dan
fungsi BPD kepada masyarakat  di masing-masing desa sebelum pemilihan
anggota BPD dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih intens untuk
seluruh anggota BPD yang terpilih tentang tugas dan fungsinya. Seharusnya
BPD di Desa Pura Sajau dan Desa Sajau Hilir melakukan kerjasama atau
berbagi informasi dalam menjalankan perannya sebagai penampung dan
penyalur aspirasi masyarakat, pembuat kebijakan serta pengawasan, sehingga
saling memperoleh masukan-masukan yang positif.
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